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O JORNAL DIÁRIO DE CONTAGEM ONLINE é um site de notícias atualizado 
diariamente e é o primeiro jornal da região a utilizar a Internet como ferramenta de 
comunicação.

Por meio da web jornalismo, o JORNAL DIÁRIO DE CONTAGEM ONLINE utiliza o 
ciberespaço para informar, divulgar produtos, serviços, iniciativas de proteção ambiental 
e de responsabilidade social.

As edições são enviadas para mais de 50 mil e-mails cadastrados, escolas públicas e 
privadas, repartições públicas, associações de classe, comércios, indústrias, 
formadores de opinião e para todos os leitores cadastrados no mailing.

O objetivo do JORNAL DIÁRIO DE CONTAGEM ONLINE é contribuir para o 
desenvolvimento e crescimento da cidade de Contagem, levando informações com ética,
profissionalismo e transparência.

              Trata-se de um projeto jornalístico independente mantido
              pela iniciativa privada por meio de publicidades, sem
                                   nenhum vínculo político partidário.

              O JORNAL DIÁRIO DE CONTAGEM ONLINE está aberto
                                   ao debate desde que seja com ética e profissionalismo.

              A confiança dos le i tores fo i  conquistada através de
                                   matérias sérias e informativas.

              C o m  i m p a r c i a l i d a d e  e  é t i c a ,  q u e r e m o s  c o n t i n u a r
              prestando bons serviços à população de Contagem e
                                   região metropolitana de Belo Horizonte.
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A CONTAGEM TV ONLINE tem o mesmo propósito do JORNAL DIÁRIO DE 
CONTAGEM ONLINE, informar com ética e profissionalismo a população de Contagem 
e região metropolitana de Belo Horizonte.

Produzimos reportagens, matérias, entrevistas e coberturas de eventos, utilizando 
modernos recursos cinematográficos.

As publicidades em vídeo ficam entre as matérias e, na mesma página, temos banners 
disponíveis para divulgações de produtos e serviços.

Principais características:

- É a única TV em operação na cidade de Contagem;

- A CONTAGEM TV ONLINE é a primeira a utilizar Internet para fazer televisão em
Contagem;

                                  - As reportagens ficam á disposição 24 horas por dia para a pessoa 
                                  que tenha acesso à internet em qualquer parte do mundo;

                                  - A possibilidade de interação entre a equipe da TV e os
                                   telespectadores é enorme, através do link de opiniões.
                                  
                                  Vantagens de contratar a CONTAGEM TV ONLINE

                                  - O custo benefício é bem menor em relação às demais televisões;

                                  - Todas as publicidades veiculadas através de banners são
                                   linkadas para os sites das empresas anunciantes, aumentando
                                   assim a visibilidade e o retorno desejado;

                                  - A facilidade em monitorar os resultados é um dos maiores
                                   atrativos;

                                  - Temos controle de exibição dos vídeos que produzimos e
                                   podemos fornecer esses relatórios para as empresas
                                   contratantes. Com isso, torna-se possível saber quantas pessoas
                                   assistiram as reportagens com precisão;

- A CONTAGEM TV ONLINE não fica esperando passivamente os telespectadores 
assistirem as reportagens, enviamos as reportagens para cerca de 50 mil e-mails;

- Em qualquer parte do mundo o telespectador poderá ter acesso às notícias da cidade.

Enfim, somos práticos e eficientes em nossa proposta. Continuamos trabalhando e 
crescendo com qualidade, profissionalismo e ética.

CONTAGEM TV, AQUI O MUNDO TE VÊ.
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As edições do JORNAL DIÁRIO DE CONTAGEM ONLINE são enviadas para mais de 50 
mil e-mails cadastrados, escolas públicas e privadas, repartições públicas, associações 
de classe, comércios, indústrias, prestadores de serviços, formadores de opinião e para 
todos os leitores que se cadastram diariamente.

O JORNAL DIÁRIO DE CONTAGEM ONLINE utiliza um sistema de gerenciamento para 
envio de e-mail marketing que permite enviar os NEWS LETTER com rapidez e 
eficiência. Por meio desse sistema, é possível saber quais e-mails são válidos, quantos 
NEWS LETTER foram enviados e quantos foram abertos pelos usuários.

Nos NEWS LETTER enviados diretamente para os e-mails dos leitores contém algumas 
notícias em destaque linkadas para as
editorias do JORNAL DIÁRIO DE CONTAGEM ONLINE e alguns banners de 
anunciantes linkados para seus respectivos sites.

Com ética, qualidade e profissionalismo, o JORNAL DIÁRIO DE CONTAGEM ONLINE 
                           conquistou a confiança e a credibilidade dos leitores, por isso, o  
                                     NEWS LETTER tem boa receptividade.
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Por quê um jornal e uma TV Online em Contagem?

Contagem tem cerca de 650 mil habitantes. É o segundo maior colégio eleitoral mineiro e 
o maior pólo industrial do Estado. Situada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
uma das maiores do país, Contagem tem, ao lado da economia industrial, um imponente 
setor de comércio e serviços.

Por isso torna-se viável anunciar no JORNAL DIÁRIO DE CONTAGEM e na 
CONTAGEM TV ONLINE, veículos de comunicação online, rápidos, eficientes, 
consistentes, dinâmicos e capazes de oferecer informações diárias e factuais. São 
notícias de interesse público 24 horas no ar.

O JORNAL DIÁRIO DE CONTAGEM ONLINE é diferente dos demais jornais que 
circulam na região por estar mais presente nos acontecimentos e por ser o único jornal 
diário da cidade.

                                O JORNAL DIÁRIO DE CONTAGEM e a CONTAGEM TV ONLINE
                                  fazem coberturas de eventos culturais, esportivos, políticos, sociais
                          e fazem um acompanhamento sistemático dos foros de debate na
                     Câmara Municipal, Prefeitura, sindicatos, associações de classe,
                                  entidades comunitárias e representativas. 

                                  O JORNAL DIÁRIO DE CONTAGEM e a CONTAGEM TV ONLINE
                  querem se transformar em canais de comunicação capazes de
                        atender aos anseios da população e nunca deixa de usar a regra
                         básica do jornalismo ético que é:“ouvir todos os lados” das fontes
                           envolvidas na notícia. Para isso, mantemos um diálogo respeitoso
                                  com a comunidade, garantindo credibilidade e transparência.

                                O JORNAL DIÁRIO DE CONTAGEM e a CONTAGEM TV ONLINE
                                têm várias editorias, que são: Política, economia, cidade, esportes,
                 educação, saúde, polícia, cultura e lazer, informática, veículos,
                                  imóveis, empregos, turismo, entre outros.

                               

 Acesse:  ou   www.diariodecontagem.com.br www.contagemtv.com.br
e cadastre seu e-mail para receber os nossos newsletters.
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O Jornal Diário de Contagem Online e a Contagem TV Online foram criados com o 
objetivo de informar a população da cidade de Contagem e região metropolitana, mas 
são acessados em várias cidades do Estado de Minas, outros estados brasileiros e até no 
exterior. Isto é, chegam até aos contagenses ausentes.

São leitores do sexo masculino e feminino, na faixa etária de 15 a 60 anos, pessoas que 
acessam o Jornal Diário de Contagem Online e a Contagem TV Online em busca de 
notícias, informações, programações culturais de Contagem e da grande Belo Horizonte.

São consumidores em potencial com alto poder aquisitivo.
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Jornal Diário de Contagem Online
O primeiro e único jornal on-line da cidade
www.diariodecontagem.com.br

Contagem TV Online
O primeiro e único jornal on-line da cidade
www.diariodecontagem.com.br

Av. Olímpio Garcia, 430 - 3ºandar - Eldorado - Contagem / MG - CEP: 32315-140 

 redacao@diariodecontagem.com.br - Tel: (31) 2559-3888

fabebook.com/JornalDiarioDeContagem

twitter.com/ContagemOnline

youtube.com/diariodecontagem

http://www.fabebook.com/JornalDiarioDeContagem
http://www.fabebook.com/JornalDiarioDeContagem
http://www.twitter.com/ContagemOnline
http://www.youtube.com/diariodecontagem
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